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วันที่  15  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดศรีสะเกษ 

…………………………… 

 

ผูมาประชุม (สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ) 
 

1. นายรัฐวิทย  อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.เมืองฯ เขต 1 
2. นายฤทธิชัย  ชาลากูลพฤฒิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.เมืองฯเขต 2 
3. นายทนง  สุรนารถ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.เมืองฯ  เขต 3 
4.นายคฑายุทธ  แซเตีย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.กันทรลักษเขต 1 
5.นายวิเชียร  ชุมอินทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.กันทรลักษเขต 2 
6. นายประสงค  จริยาวัฒนชยักุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.กันทรลักษ  เขต 3 
7. นายยงศักดิ์  ตั้งพูนผลสวัสดิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.กันทรลักษเขต 4 
8. นายวรรณดี  วงษญาติ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.กันทรลักษเขต 5 
9. นายอรรควิช  คุโรปการนนัท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ขุนหาญ  เขต 1 
10. นายประจวบ  วงศใหญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.กันทรารมย  เขต 1 
11. นายการุณ  สุจริตประภากร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.ปรางคกู  เขต 1 
12. นายชษิณุพงศ  รตนะกมลเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.ปรางคกู  เขต 2 
13. นายกิตติ   ทองตันวรภัทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.ขุขันธเขต 1   
14. นางสาวธนาภรณ  ไชยโพธิ ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ขุขันธ  เขต 2 
15. นางทิพยลดา  สมทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.ขุขันธ  เขต 3 
16. นายวสันต  จิตสัมฤทธ์ิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.ขุขันธ  เขต 4 
17. นางกัญญพิดา  เพียรกสิโภคิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.อุทุมพรพิสัย เขต 1 
18. นายธนกฤช  จิริวิภากร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.อุทุมพรพิสัย  เขต 2  
19. นายยุทธศักดิ์  เย็นใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ อ.ราษีไศล  เขต 1 
20. นายอภิสิทธิ์  แซอ้ึง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.ราษีไศล  เขต 2 
21. นายสมสาย  ทรงทัน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ศรีรัตนะ 
22. นายวุฒเิดช  ทองพูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.วังหิน  
23. นายอนุวัฒน  ธรรมพร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.ภูสิงห   
24. นายอธิคม  เจ็งตระกูล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.หวยทับทัน  
25. นายวิสุทธิช์าติ  ปญญาทรงรจุิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.ไพรบึง 
26. นายวิชัย  สุทธาคงคณูธนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.โนนคณู 
27. นายสราวุธ  ปญจศุภวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.บึงบูรพ 
 
 
 
 

28. นายสมหวัง...   
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28. นายสมหวัง  พุมไม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.พยุห 
29. นายคํา  คําผง   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.น้ําเกลี้ยง 
30. นายประวิตร  ติยวรนันท  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.โพธิ์ศรสีุวรรณ  
31. นายธนัท  สัมโย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ อ.เมืองจันทร 
32. นายเดโช  หอหุม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ อ.ยางชุมนอย 
33. นางสาวภัทรธนัญ  แซจึง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.ศิลาลาด 

ผูไมมาประชุม 
1.นายชัยพร  จงจรูญเกียรติ(ลา)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.กันทรารมยเขต 2 

2. นายประจวบ  กิจไพบูลยชยั(ลา) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  อ.เบญจลักษ   

ผูเขารวมประชุม 
1. นายวิชิต  ไตรสรณกุล   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 
2. นายมานะพันธ  อังคสกุลเกียรติ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 
3. นายอภิศักดิ์   แซจึง   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 
4. นายอาสพลธ  สรรณไตรภพ  เลขานุการนายกฯ 
5. นางสาวสุดารัตน  เจริญประเสริฐ เลขานุการนายกฯ 
6. นายดนัย  วัฒนปาณี   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  
7. นายอดิศักดิ์  ทองจันทรแกว  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 
8.นางกมลลักษณ  ผุยคาํสิงห  หัวหนาสํานักปลัดฯ 
9. นายปรชีา  พรมทา   ผูอํานวยการสาํนักการชาง 
10. นางสมัย  ดอกดวง   ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
11.น.ส.สุนี  ทองนํา   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
12. นายนพนิตย  พรหมคุณ  ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ 
13. น.ส.ทัศนนัท  สุโพณะ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  
14. นายนิรนัดร  ชสูทิธิ ์   ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
15. นางชลกนก  พันธโุอสถ  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
16. นายศิริทัศน  ประศักดิ์พงษ  ผูอํานวยการสวนโครงสรางพื้นฐาน 
17. น.ส.ชัชฎา  ปสบาล   ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมกอสราง 
18. นางฑิมาภรณ  แกวกันเนตร  ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 
19. นางกนกวรรณ  สารปะ  ผูอํานวยการสวนบริหารงานพัสดุ 
20. นายสุนทร  แพงศรี   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
21. นายชูชาติ  นิลวันดี   หัวหนาฝายพัฒนาสังคม 
22. นางวรินทร  ปานนิล   นักบริหารงานทั่วไประดับตน 
23. นางลัดดาวรรณ  พิกุลศรี  หัวหนาฝายงบประมาณ 
 
 
 

24. นางรัตนาภรณ... 
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24. นางรัตนาภรณ  ชัยชาญ  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุ 
25. นายพีระพงษ  ศิริสวัสดิ์  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
26. น.ส.ณัชชา  ไพรีรณ   หัวหนาฝายนโยบายและแผน 
27. นายวีระ  ภิญโญ   หัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
28. น.ส.จิตรา  จันเทพา   หัวหนาฝายสารสนเทศ 
29.นายเฉลิม  เจริญวรรณ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
30. นางรัตนชฎาภรณ  พรหมทา  หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
31. นางนงลักษณ  เสียงดี  หัวหนาฝายสงเสรมิฯ 
32. นางสุณัฎฐา  คามวัลย  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
33. นางอุษา  งามจิตต   นักบริหารงานทั่วไประดับตน 
34. นายวีระชัย  พรหมทา  นักบรหิารงานทั่วไประดับตน 

35. นางเกษร  แกวคํา   นักบรหิารงานคลัง 
36. นางชลภัสสรณ  พิชญะคงขวัญ นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ 
37. น.ส.อนุรดี  จิรแมนพิมพ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
38. นางเจียรนัย  ทิบํารุง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
39. นายปรีชาพล  ศิรพิร   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
40. น.ส.ณิชกมล  สาสังข   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
41. น.ส.ภัทรลดา  เลิศผล  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
42. นายพิสิษฐ  ไชยา   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
43. น.ส.ปริยากร  ศรีตุลาการ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
44. นางสุภาพร  ชัยจิตย   นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ 
45. น.ส.ชินัชฌา  โชคชัยธนานันท  นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ 
46. น.ส.วัชนันท  จิตติวิรุฬ  นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ 
47. นายปกรณ  จันทรสุพัฒน  นิติกรชํานาญการ 
48. นางนวนจันทร  สุวรรณธาดา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

         ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจาํป พ.ศ. 2561 

วันท่ี  15  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561  เวลา  14.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 

…………………………………… 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่อง  ประธานจะแจงตอที่ประชุม  

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 
   สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.  

   2560 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560  
                               – 2562) ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ หวงป พ.ศ. 2560  
                              ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560)   
ระเบียบวาระที่ 4    เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจายและตั้งเปนรายการใหม ขอบัญญัติ 
                              องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป       
                              งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

  ระเบียบวาระที่ 5    เรือ่ง  ญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจาย ขอบัญญัติ 
                                                  องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป 
                                                  งบประมาณ พ.ศ. 2561ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

ระเบียบวาระที่ 6     เรื่อง  กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ. 2561   
                               และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2562 

  ระเบียบวาระที่ 7     เรื่อง  ญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อ 
                                                  แตงตั้งเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
  ระเบียบวาระที่ 8     เรื่อง  อื่น ๆ (ถามี) 

 
- --- --- ------------ --- --- ---- ------ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา  14.00  น. 

นายดนัย  วัฒนปาณี  บัดนี้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ ครบองคประชุมแลว  
 (เลขานุการสภาฯ) ขอกราบเรียนเชิญ ทานวิสุทธ์ิชาติ  ปญญาทรงรุจิ  ประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดศรสีะเกษ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยั  

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรุจิ (จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) 

นายดนัย  วัฒนปาณี  ตอไปขอกราบเรียนเชิญ ทานอธิคม เจ็งตระกูล และทานประสงค จริยาวัฒนชัยกุล 
(เลขานุการสภาฯ) รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ขึ้นบัลลังคเพื่อปฏิบัติ

หนาที่ตอไป  
ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษเรื่อง เรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561 
ตามมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ในคราว

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 
พ.ศ. 2560 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 
2561 ตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เปนตนไป  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 มาตรา 22 และมาตรา 24 แหง
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เปนตนไป มี
กําหนด 45 วัน 

     ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 นายวิสทุธิ์ชาติ   
                                         ปญญาทรงรุจิ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรุจิ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกองคการบริหาร 

(ประธานสภา อบจ.ศก.) สวนจังหวัดศรีสะเกษ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะ
เกษและหัวหนาสวนราชการที่ เคารพทุกทาน 
 กระผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ทุกทานไดกรุณาใหเกียรติเขา
รวมในพิธีเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ 
สมยัแรก ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561 ในวันนี้ 
 
 
 
 
 

/สืบเนื่อง... 
 
 
 



 6 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 
2540 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติใหการประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ในปหนึ ่ง  ใหมีสมัยประชุมสามัญสอง
สมัย ๆ ละ 45 วันและมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรี
สะ เกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  1  เมื่อวันที ่ 15กุมภาพันธ พ .ศ . 
2560 ไดกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรี
สะ เกษ สมัยสามัญ สมัยแรกประจําปพ .ศ . 2561 ตั้งแตวัน ที่ 15
กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เปนตนไป มีกําหนด 45 วัน 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในวันนี้  มี
ญัตติและขอราชการที ่นับวาม ีความสําคัญและเปนประโยชนตอการ
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษไดนําเสนอ
ตอสภาองคก ารบริหารสวนจังหวัดศรีสะ เ กษ เพื ่อพ ิจ ารณา ใหคว าม
เ ห ็น ช อ บ อ ัน จ ะ นํ า ไ ป สู ก า ร พ ัฒ น า ท อ ง ถิ ่น จ ัง ห ว ัด ศ ร ีส ะ เ ก ษ ใ ห
เจริญกาวหนาตอไป และในโอกาสนี้กระผมตองขอขอบพระคุณคณะ
ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภา และหัวหนาสวนราชการทุกทาน ที่ไดให
เกียรติเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในครั้งนี้ 
และหากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ มีขอราชการหรือขอ
สอบถามไปยังสวนราชการใด กระผมใครขอความกรุณาจากทานไดมา
ตอบขอสอบถามดวยตัว เองจักเปนพระคุณยิ่ง  เพื่อจะไดหาแนวทางใน
การพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนรวมกัน 

บัด นี้ ได เ วลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภา
องคกา รบริหารสวนจังหวัดศรีสะ เกษสมัยสามัญ สมัยแรก ครั ้ง ที่  1 
ป ร ะ จํา ป พ . ศ .  2 5 6 1  ว ัน ที ่ 1 5  ก ุม ภ า พ ัน ธ  พ . ศ .  2 5 6 1   เ พื ่อ
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

    ระเบียบวาระที่   1  เรื่อง  ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ    วันนี้ไมมีนะครับ 
 (ประธานสภา อบจ.ศก.)   

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัดศรีสะเกษ  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 3  ประจําป พ.ศ. 2560 วันที่ 29  
กันยายน พ.ศ. 2560  

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลครับ  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)   

นายสมหวัง  พุมไม         เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ เคารพ  
(คณะกรรมการตรวจรายงาน) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งประกอบดวย 
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/1. การประเมิน

     1.นายสมหวัง  พุมไม   ประธานกรรมการ 
     2. นายวิชัย  สุทธาคงคูณธนา  กรรมการ 
     3. นายสมสาย  ทรงทัน  กรรมการ   
     4. นายประจวบ  กิจไพบูลยชัย กรรมการ   

5. นายธนัท  สัมโย   กรรมการ 
     6. นายอนุวัฒน  ธรรมพร          กรรมการ/เลขานุการ 

ไดทําการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 
เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวาไมมีการแกไข ไมมีการเปลี่ยนแปลงครับ 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดรายงานผลใหที่ประชุมไดรับทราบแลว 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

สมาชิกทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2560  กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม รับรองถูกตองจํานวน 33 คน 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมนิผล แผนพัฒนาสามป       
(พ.ศ. 2560 – 2562) ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ หวงป พ.ศ. 
2560 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560) 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ รายงานผลครับ 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

นายวิชิต  ไตรสรณกุล  เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  
(นายก อบจ.ศก.) ที่เคารพทุกทาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29(3)  
“กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดอืนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
จึงใครขอนําเสนอรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) หวงป พ.ศ. 2560 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 
กันยายน 2560) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ในคราวประชุมเมื่อ วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ตามประเด็นผลการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
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1. การประเมินความสามารถในการนําแผนพัฒนา ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดศรีสะเกษมาสูการปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบระหวางแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2560 – 2562) หวงป พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 
กันยายน 2560) กับแผนดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีดังนี้ 

1.1 จํานวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป
หวงป พ.ศ. 2560 องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ใหความสําคัญกับ
โครงการและงบประมาณ โดยมีการกระจายของโครงการและงบประมาณ
ครอบคลุมทั้ง 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1.2 จํานวนโครงการและงบประมาณขององคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการและงบประมาณที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษจํานวนมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ เปนแผนยุทธศาสตรท่ีดี 

1.3 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ. 
2560ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560) งบองคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวนโครงการทั้งหมด 1,166 โครงการ 464 กิจกรรมยอย
ดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน 280 โครงการ 174 กิจกรรม โดยแยกเปนโครงการที่
ดําเนินงานเสร็จแลว (เบิกจายแลว)จํานวน 167 โครงการ 172 กิจกรรม, 
โครงการที่กันเงินไวเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 113 โครงการ 2 
กิจกรรม และมีโครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 37 โครงการ 35 กิจกรรม 
เปนการแสดงขอมูลสถานการณในการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามป
ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

1.4 การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 
2560) จํานวนงบประมาณที่เบิกจายเปนเงินทั้งสิ้น 891,500,853.03 บาท 
(แปดรอยเกาสิบเอ็ดลานหาแสนแปดรอยหาสิบสาม-บาทสามสตางค) โดย
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดระบุไวในแผนพัฒนาสามป หวงป 2560 ต้ังไว
จํานวน 1,762,892,400 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยหกสิบสองลานแปดแสนเกา-
หมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน) เปนขอมูลแสดงใหเห็นถึงสถานการณดานการเงินของ
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ในการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป หวง
ป พ.ศ. 2560 

2. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรี
สะเกษในภาพรวม โดยใชแบบสอบถามตามแบบคูมือการติดตามและประเมินผล
การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทํา
การทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ประเด็น คือ  

 
 
 
 
 

/1. ความพึงพอใจ... 
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1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรี
สะเกษในภาพรวม โดยวัดความพึงพอใจของประชาชน มีคาเปนรอยละตาม
ประเด็น9 หัวขอ 3 ระดับความพึงพอใจ คือ พอใจมาก พอใจ และไมพอใจ 
เกณฑในการพิจารณาหากผลการประเมิน มีเกณฑการประเมินอยูในระดับความ
พึงพอใจมาก มีมากวารอยละ50 แสดงวาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ มี
การวางแผนพัฒนาทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการ
พิจารณาตามเกณฑดังกลาว พบวาสัดสวนของประชาชนที่ระดับความพอใจมาก 
มีรอยละ 74.54 พอใจ รอยละ 24.12 และไมพอใจ รอยละ 1.34 ตามลําดับ 

2. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
ศรีสะเกษในแตละยุทธศาสตร โดยวัดความพึงพอใจของประชาชนตามประเด็น 8 
หัวขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการทอดแบบสอบถาม พบวาประชาชนมี
ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในแต
ละยุทธศาสตร โดยคาเฉลี่ยรวม 5 ยุทธศาสตร ไดคะแนนความพึงพอใจ 8.67 
คะแนน 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทั้ง 2 ประเด็น แสดงให
เห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ สามารถดําเนินงานพัฒนาไดบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด 

     จึงขอนําเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณ 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรุจิ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  ไดรายงานผลและเสนอความเห็น  
 (ประธานสภา อบจ.ศก.) จากการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาสามป (พ .ศ .  2560 – 

2562) ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ หวงป พ.ศ. 2560 
ครั้งที่  2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560)ตอที่ประชุมแลวมีสมาชิก
ทานใดจะอภิปรายไหมครับ  มีไหมครับ  ถา ไมมีก็เปนอันวาที ่ประชุม
รับทราบนะครับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจายและตั้งเปนรายการใหม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

นายวิสุทธิช์าติ  ปญญาทรงรุจิ ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ แถลงประกอบการเสนอญัตติ 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

นายมานะพันธ  อังคสกุลเกียรติ เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ   
(รองนายก อบจ.ศก.)        ท่ีเคารพทุกทานกระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย และตั้ง

เปนรายการใหม งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561   
 
 

/ตามที…่ 
 
 
 



 10 

ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดใหความเห็นชอบ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแลวนั้น 

เนื่องจาก  กองแผนและงบประมาณมีความจําเปนตองขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจาย โดยโอนงบประมาณรายจาย และตั้งเปนรายการใหม 

ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่กําหนด จึงใครขออนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
โอนงบประมาณรายจายและตั้งเปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ  ขอรับอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย โดยขอโอนงบประมาณ
รายจาย และตั้งเปนรายการใหม  ดังนี้ 

กองแผนและงบประมาณ 
ขอโอนลดและตั้งเปนรายการใหม จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 

31,200.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน)  ดังนี้ 
โอนลดจํานวน 1 รายการ งบประมาณ 31,200.-บาท (สามหมื่นหนึ่ง

พันสอง-รอยบาทถวน) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน 

หมวดคาสาธารณูปโภค หนา 245  ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ต้ังไว จํานวน 978,000.-บาท (เกาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน)  ขอโอนลด
ครั้งนี้ 31,200.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) งบประมาณคงเหลือ
ถือจาย 946,800.-บาท (เกา-แสนสี่หมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) 

ต้ังเปนรายการใหมจํานวน 2 รายการ งบประมาณ 31,200.-บาท 
(สามหมื่น-หนึ่งพันสองรอยบาทถวน) 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง หนา 247 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ PoE switch (พี โอ อี สวิตซ)  จํานวน 
19,600.-บาท (หนึ่งหมื่นเกาพัน-หกรอยบาทถวน) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
อุปกรณกระจายสัญญาณ PoE switch (พี โอ อี สวิตซ) จํานวน 2 ตัวๆ ละ 
9,800.-บาท (เกาพันแปดรอยบาทถวน) สําหรับปรับปรุงจุดเชื่อมตอแยกสวิทช  
อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 จํานวน 1 จุด  และ
ชั้น 3 จํานวน 1 จุด  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขององคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษ  ใหมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีคุณลักษณะ
ครุภัณฑดังนี้ 

- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model (เลเยอร 
สอง ของ โอ เอส ไอ โมเดล) 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) (เน็ต เวิรค อิน 
เตอร เฟส) แบบ 101001000 Mbps (สิบ ทับ หนึ่งรอย ทับ หนึ่งพัน เม็ก กะ 
บิต เปอรเซค) หรือดีกวา  และสามารถ ทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
(ไอ ทรเิพิ่ล อี แปดรอยสองจุดสาม เอ เอฟ) หรือ IEEE 802.3 at (Power over 
Ethernet) (ไอ ทริเพิ่ล อี แปดรอยสองจุดสาม เอ ที (พาวเวอร โอเวอร อีเทอร
เน็ต) ) ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 

/- มีสัญญาณ… 
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     - มีสัญญาณไฟแสดงสถานการณทาํงานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

- รองรับ Mac Address (แมค แอดเดรส) ไดไมนอยกวา 8,000 Mac 
Address (แปดพัน แมค แอดเดรส) 

- มีชองเชื่อมตอ ระบบเครือขาย(มาตรฐานการสื่อสารในระบบ) แบบ 
802.1 PDSCP (แปดรอยสองจุดหนึ่ง พี  ดี เอส ซี พี) 

- การสงตอขอมูล ไมนอยกวา 4.1 Mbit (สี่จุดหนึ่ง เมกะบิต) 
- การแกปญหาการรับสงขอมูล ขนาดใหญ ไมนอยกวา 9 KB (เกา 

กิโลไบต) 
-สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser (เว็บ 

บราวเซอร) 
เปนการจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  ซึ่งไมมีในรายการบัญชีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ 
วันท่ี 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองแผน
และงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561– 2564) หวงป 
2561 อบจ.ศก.  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคกร 5.1 ดานบริหารท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป หนา 993 โครงการที่ 31 (8) ) 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑที่ ดินและสิ่งกอสราง  หนา 247 ประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA (หนึ่ง กิโล โวลต 
แอมแปร) จํานวน 11,600.-บาท (หนึ่งหมื่น-หนึ่งพันหกรอยบาท)  เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA (หนึ่งกิโล โวลต แอมแปร) จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 5,800.-บาท (หาพันแปดรอยบาทถวน)  เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  ใหมีความเสถียรและ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 21 
เมษายน 2560 ขอ 59 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองแผน
และงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หวงป 
2561 อบจ.ศก. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคกร 5.1 ดานบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป หนา 993 โครงการที่ 31 (8) ) 

เหตุผล เนื่องจาก  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเชื่อมโยงสัญญาณ
เครือขาย Internet (อิน เทอร เน็ต)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  
รองรับการใชงาน Internet (อิน เทอร เน็ต)  เพื่อปฏิบัติงานลงระบบสารสนเทศ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  เชื่อมโยงกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและหนวยงานอื่น ใหมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงขอ
อนุมัติตั้งเปนรายการใหม 

 
 
 
 

/ ขอกฎหมาย… 
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ขอกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
ขอระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2543 

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายและตั้งเปนรายการใหม ตาม
รายละเอียดขางตน ตอไป 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรุจิ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ ไดมอบหมายใหทานรองนายกฯ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) แถลงประกอบการ เสนอญัตติต อที ่ป ระช ุมแลว  มีสมาชิกทา น ใดจะ

อภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา ไมมีจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิก
ทานใดเห็นชอบกับญัตติของทานนายกฯ กรุณายกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  จํานวน 33 คน  ไมเห็นชอบ –ไมมี- 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ มติเห็นชอบเปนเอกฉันทนะครับ  ตอไประเบียบวาระที่ 5 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ แถลงประกอบการเสนอ 
  (ประธานสภาฯ อบจ.ศก.)        ญัตติครับ 
นายมานะพันธ  อังคสกุลเกียรติ เรียน  ทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ   
(รองนายก อบจ.ศก.)             ที่เคารพทุกทาน  

กระผม ขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษไดใหความเห็นชอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแลวน้ัน 

เนื่องจาก กองแผนและงบประมาณ มีความจําเปนตองขออนุมัติ แกไข
เปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่กําหนด จึงใครขออนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
แกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ  ขอรับอนุมัติ  โดยขอแกไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ดังน้ี 

 
/ สํานักปลัด… 
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สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย จํานวน 3 รายการ 

งบประมาณ 1,227,900.-บาท (หนึ่งลานสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพันเการอยบาท
ถวน) ดังนี้ 

     รายการที่ 1 
ขอความเดิมแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุนหมวด

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง หนา 238 ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการคา
กอสรางโรงเรือนปลูกพืช ขนาด 5.00 x 10.00 เมตร จํานวน 349,900.-บาท 
(สามแสนสี่หมื่นเกาพันเการอย-บาทถวน) จํานวน 17 หลัง  ดังรายการตอไปนี้ 

- กอสรางโรงเรือนปลูกพืชบริเวณศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อบจ. 
ศรีสะเกษ  บริเวณฝงศนูยเครื่องจักรกล อบจ.ศรสีะเกษ  จํานวน 9 หลัง 

- กอสรางโรงเรือนปลูกพืชบริเวณศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อบจ. 
ศรีสะเกษ  บริเวณหลังอาคารสํานักงาน อบจ.ศรสีะเกษ  จํานวน 8 หลัง 
เพื่อจัดใหมีสถานที่จัดเก็บ เพาะชําพันธุพืชตางๆ เพื่อนําไปปลูกแปลงสาธิต เพื่อ
ประดับใหมีความสวยงามรมรื่น  ตามสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบ  ตลอดจนดําเนินการตามโครงการกิจกรรมตางๆ ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.ศก. กําหนดให 
สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) หวงป 2561 อบจ.ศก. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.5 ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนา 
159 โครงการที่ 2(1) ) 

ขอความใหมแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง หนา 238  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
คากอสรางโรงเรือนปลูกพืช ขนาด 5.00 x 10.00 เมตร  จํานวน 349,900.-
บาท (สามแสนสี่หม่ืนเกาพันเการอยบาทถวน)  จํานวน 17 หลัง ดังรายการ
ตอไปนี้ 

- กอสรางโรงเรือนปลูกพืชบริเวณศูนยสงเสริมการเรียนรูศาสตร
พระราชา อบจ.ศรีสะเกษ บริเวณหลังอาคารสํานักงาน อบจ.ศรีสะเกษจํานวน 
17 หลังเพื่อจัดใหมีสถานที่จัดเก็บ เพาะชําพันธุพืชตางๆ เพื่อนําไปปลูกแปลง
สาธิต เพื่อประดับใหมีความสวยงามรมรื่น ตามสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ ท่ี
อยูในความรับผิดชอบ  ตลอดจนดําเนินการตามโครงการกิจกรรมตางๆ ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.ศก. 
กําหนดให สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) หวงป 2561 อบจ.ศก.  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 1.5 ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หนา 159 โครงการที่ 2(1) ) 

 
 

/ รายการท่ี 2… 
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รายการที่ 2 
ขอความเดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง หนา 239 ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  
คากอสรางอาคารเอนกประสงค ขนาด 8.00 x 15.00 เมตร จํานวน 
499,000.-บาท (สี่แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน)  เพื่อจายเปนคากอสราง
อาคารเอนกประสงค  ขนาด 8.00 x 15.00 เมตร จํานวน 1 หลัง บริเวณศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อบจ.ศรีสะเกษ บริเวณฝงศูนยเครื่องจักรกล อบจ.      
ศรีสะเกษ  เปนศูนยเรียนรูในการสงเสริมและสรางกระบวนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สงเสริมการสรางองคความรูในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชตางๆ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.ศก. กําหนดให สังกัด
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 
2561-2564) หวงป 2561 อบจ.ศก.  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  1.5 ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หนา 159 โครงการท่ี 2(1) )  

ขอความใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง หนา 239 ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
คากอสรางอาคารเอนกประสงค ขนาด 8.00 x 15.00 เมตร  จํานวน 
499,000.- บาท (สี่แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน)  เพื่อจายเปนคากอสราง
อาคารเอนกประสงค ขนาด 8.00 x 15.00 เมตร จํานวน 1 หลัง บริเวณศูนย
สงเสริมการเรียนรูศาสตรพระราชา อบจ.ศรีสะเกษ บริเวณหลังอาคารสํานักงาน 
อบจ.ศรีสะเกษ  เปนศูนยเรียนรูในการสงเสริมและสรางกระบวนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สงเสริมการสรางองคความรูในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ  การอนุรักษ
พันธุกรรม พืชตางๆ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.ศก. กําหนดให  สังกัด
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-
2564) หวงป 2561 อบจ.ศก.  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  1.5 
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนา 159 
โครงการที่ 2(1) ) 

รายการที่ 3 
ขอความเดิมแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง หนา 239 ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ คา
กอสรางหองน้ํา-หองสวม ขนาด 3.00 x 4.90 เมตร จํานวน 379,000.-บาท 
(สามแสนเจ็ดหมื่น-เกาพันบาทถวน) เพ่ือจายเปนคากอสรางหองนํ้า-หองสวม 
ขนาด 3.00 x 4.90 เมตร จํานวน1 แหง  ภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
อบจ.ศรีสะเกษ บริเวณฝงศูนยเครื่องจักรกล อบจ.ศรีสะเกษ  สามารถรองรับ
ประชาชนที่เขามาฝกอบรมเรียนรูในการสงเสริมและสรางกระบวนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบจ.ศก. กําหนดให  สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  (ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หวงป 2561 อบจ.ศก. 

/ ยุทธศาสตรที่ 1... 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  1.5 ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  หนา 159 โครงการที่ 2(1) ) 

ขอความใหมแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  หนา 239 ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  
คากอสรางหองนํ้า-หองสวม ขนาด 3.00 x 4.90 เมตร จํานวน 379,000.-
บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเกา-พันบาทถวน) เพื่อจายเปนคากอสรางหองน้ํา-หอง
สวม ขนาด 3.00 x 4.90 เมตร จํานวน 1 แหง  ภายในบริเวณศูนยสงเสริมการ
เรียนรูศาสตรพระราชา อบจ.ศรีสะเกษ บริเวณหลังอาคารสํานักงาน อบจ.         
ศรีสะเกษ  สามารถรองรับประชาชน ที่เขามาฝกอบรมเรียนรูในการสงเสริมและ
สรางกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบจ.ศก. กําหนดให สังกัดสํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
หวงป 2561 อบจ.ศก. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.5 ดาน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนา 159 
โครงการที่ 2(1) ) 

เหตุผลเนื่องจาก พื้นที่ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อบจ.ศรีสะเกษ 
บริเวณฝงศูนยเครื่องจักรกล อบจ.ศรีสะเกษ  มีการกอสรางทางยกระดับขามทาง
รถไฟ ซึ่งทําใหการจราจรไมสะดวก  และไมปลอดภัยตอการศึกษาดูงานของ
ประชาชนและสวนราชการตางๆ ประกอบกับองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
ไดจัดตั้งศูนยการเรียนรูศาสตรพระราชา องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
บริเวณหลังอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งเปนบริเวณท่ี
มีความเหมาะสม และมีพื้นที่เพียงพอในการกอสรางอาคารตางๆ สามารถรองรับ
ประชาชนและ สวนราชการตางๆ ที่เขามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ฝกอบรม 
ตามศาสตรพระราชา และการสรางองคความรูในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ 
การอนุรักษพันธุกรรมพืชตางๆ จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการดงักลาว 

ขอกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
ขอระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2543 

ขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวด 
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

จึงขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะ
เกษ  เพื่อพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ตาม
รายละเอียดขางตน ตอไป 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรุจิ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ ไดมอบหมายใหทานรองนายกฯ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) แถลงประกอบการ เสนอญัตติต อที ่ป ระช ุมแลว  มีสมาชิกทา น ใดจะ

อภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา ไมมีจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิก
ทานใดเห็นชอบกับญัตติของทานนายกฯ กรุณายกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ  จํานวน 33 คน  ไมเห็นชอบ-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  กําหนดวันเริ่มสมยัประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจําป  
พ.ศ. 2561  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2562  

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น (ฉบับที่ 2)        
(ประธานสภา อบจ.ศก.) พ.ศ. 2554  ขอ 21  “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป 

ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัย ในป
นั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป  ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจําปสมยัแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม” 

ลําดับตอไปก็ขอใหทานสมาชิกไดเสนอวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ 
สมยัที่สอง ประจําป พ.ศ. 2561 ใหดูตามปฏิทินที่ไดมอบใหนะครับ ขอเชิญครับ 

นายอนุวัฒน  ธรรมพร  เรียนทานประธานที่เคารพ  ผมขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง 
(ส.อบจ.ศก.อ.ภูสิงห)                ประจําป พ.ศ. 2561ตั้งแตวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เปนตนไป  

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ ขอผูรับรองดวยครบั 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

ท่ีประชุม   รับรองถูกตองจํานวน 33 คน 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ รับรองถูกตอง มีทานผูใดเสนอเปนวันอ่ืนอีกไหมครับ มีไหมครับ ถาไมมีก็เปนอันวา 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) ที่ประชุมไดกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ .ศ. 2561  เริ่มตั้ งแตวันท่ี 12เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เปนตนไป มีกําหนด 45 วัน 

ตอไปจะเปนการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 
พ.ศ. 2562  เชิญทานสมาชิกเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 
พ.ศ. 2562  เชิญครบั 

นายประวิตร  ติยวรนันท          เรียนทานประธานที่เคารพ ผมขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
(ส.อบจ.ศก.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ) ประจําป พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  เปนตนไป 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ ขอผูรับรองดวยครบั 
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติที่ประชุม   รับรองถูกตองจํานวน 33 คน 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ มีทานผูใดเสนอเปนวันอื่นอีกไหมครับ มีไหมครับ ถาไมมีก็เปนอันวาที่ประชุม
กําหนด 

(ประธานสภา อบจ.ศก.) วันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป 2562 เริ่มตั้งแตวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เปนตนไป 
กําหนด 45 วัน 

 

/ ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง  ญัตติคดัเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรี
สะเกษ  เพื่อแตงตั้งเปน คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 

นายวิสุทธิช์าติ  ปญญาทรงรุจิ ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  แถลงประกอบการเสนอ 
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) ญัตติครับ 

นายวิชิต  ไตรสรณกุล  เรียน  ทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ  
(นายก อบจ.ศก.)  ดวยกระทรวงมหาดไทยไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองมีการประสานและบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกําหนดใหมีคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดขึ้น เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
เจาภาพสนับสนุนราชการสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถิ่น ประสานและให
ความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของราชการสวนทองถ่ิน ใหจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด การ
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น การประสานและ
ใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในเขต
จังหวัดโดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษกับสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจังหวัด รวมกันพิจารณาจัดทํา “ราง” ประกาศคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดและใหทองถิ่นจังหวัดดําเนินการเสนอ
ใหผูวาราชการจังหวัดลงนามในประกาศ และแจงใหผูไดรับประกาศแตงตั้งเปน
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดทราบ ซึ่งตามนัยหนังสือ
ดังกลาวกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับจังหวัด ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่เลือกกันเอง จํานวน 
5 คน และมีวาระอยูในตําแหนงสองปนับแตวันท่ีมีประกาศแตงตั้ง 

     หลักการ 
 เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามหนังสือสั่งการท่ีกําหนด จึงใครเสนอท่ี
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ คัดเลือกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ เปนกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ
จังหวัด จํานวน 5 ทาน 

     เหตผุล 
 ตามหนังสือดังกลาว ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดเพิ่มในสวนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดที่คัดเลือกกันเองไมเกิน5 คน และมีวาระอยูในตําแหนงสองปนับแตวันท่ีมี
ประกาศแตงตั้ง 

จึงขอไดนําเสนอตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
เพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกตอไป 

/ ทานนายก... 
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นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรุจิ  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษแถลงประกอบการเสนอ
ญัตติ 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) ตอที่ประชุมแลว สําหรับรายชี่อคณะกรรมการที่หมดวาระการดาํรงตาํแหนง  มี
ดังนี้  
     1. นายฤทธิชัย  ชาลากูลพฤฒิ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ศรีสะเกษ เขต 2 อําเภอเมือง 
2. นายรัฐวิทย  อังคสกุลเกียรติ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด             

ศรีสะเกษ เขต 1 อําเภอเมือง 
3. นายธนกฤช  จิริวิภากร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรี

สะเกษ เขต 2 อําเภออุทุมพรพิสัย 
4. นายประวิตร  ติยวรนันท  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ศรีสะเกษ เขตอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
5. นายสมหวัง  พุมไม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะ

เกษ เขตอําเภอพยุห 
ตอไปขอเชิญเลขานกุารสภา ไดชี้แจงระเบียบและวิธีการคัดเลือกครบั 

นายดนัย  วัฒนปาณี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครอง 
(เลขานกุารสภาฯ) สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กําหนดใหมีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดขึ้นและ
องคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดที่คัดเลือกกันเอง จํานวนไมเกิน 5 คนเปนกรรมการ มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองป ดังน้ัน การคัดเลือกจึงอาศัยตามแนวทางการคัดเลือกและแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

วิธีการคัดเลือก 
1. การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 
2. การเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองมีผูรับรอง

จํานวนอยางนอย 2 คน และผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมและตอง
ใหความยินยอม 

3. การเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวนใหถือวาบุคคลท่ี
ไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก 

4. หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจํานวนที่กําหนดใหประธานในที่ประชุม
แจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับใช
วิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูท่ีไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธาน
ในที่ประชุมมอบใหไวไมเกินตามจํานวนที่กําหนด ใหประธานในที่ประชุมแจง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีอยูในที่ประชุมและมิไดเปนผูไดรับการ 

 

 

/ เสนอชื่อ... 
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 เสนอชื่อจํานวนไมเกิน3 คนเปนกรรมการตรวจนับคะแนนเมื่อตรวจนับคะแนน
แลวใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูซึ่งไดรับการคัดเลือกจนครบตาม
จํานวนที่กําหนดในกรณีที่มีผูที่ไดรับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคนทําใหไม
สามารถคัดเลือกได ใหท่ีประชุมจัดใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซึ่งไดรับ
คะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งท่ี 2 แลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีกใหใช
วิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด  

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ เลขานุการสภาไดชี้แจงระเบียบและวิธีการเลือกใหที่ประชุมทราบแลว ลําดับตอไป 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) จะทําการคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ขอ

เชิญทานสมาชิก เสนอชื่อครับ 

นายฤทธิชัย  ชาลากูลพฤฒิ เรียน ทานประธานท่ีเคารพ ผมนายฤทธิชัย ชาลากูลพฤฒิ สมาชิกสภาองคการบริหาร 
(ส.อบจ.ศก.เขต 2 อ.เมือง) สวนจังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 อําเภอเมือง ผมขอเสนอคุณรัฐวิทย  อังคสกุลเกียรติ 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ คณุฤทธิชัย ชาลากูลพฤฒิ เสนอคุณรัฐวิทย  อังคสกุลเกียรติ ขอผูรับรองดวยครับ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติที่ประชุม   รับรองถูกตองจํานวน 33 คน 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ รับรองถูกตอง ขอเชิญเสนอชื่อตอไปครับ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) 

นายรัฐวิทย  อังคสกุลเกียรติ เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ผมรัฐวิทย  อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาองคการบริหาร 
(ส.อบจ.ศก.เขต 1 อ.เมือง) สวนจังหวัดศรสีะเกษ เขต 1 อําเภอเมอืง ผมขอเสนอคุณธนกฤช  จิริวิภากร 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ คณุรัฐวิทย  อังคสกุลเกียรติ เสนอคุณธนกฤช  จิริวิภากร ขอผูรับรองดวยครบั 
(ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติที่ประชุม   รับรองถูกตอง  จํานวน 33 คน 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ รับรองถูกตอง ขอเชิญเสนอชื่อตอไปครับ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) 

นายธนกฤช  จิรวิิภากร          เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ผมธนกฤช จิริวิภากร สมาชิกสภาองคการบริหาร 
(ส.อบจ.ศก.เขต 2 อ.อุทุมพรฯ) สวนจังหวัดศรสีะเกษ เขต 2 อําเภออุทุมพรพิสัย ผมขอเสนอคุณประวิตร   

                                      ติยวรนันท 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ คณุธนกฤช  จิริวิภากร เสนอคุณประวิตร  ติยวรนันท ขอผูรับรองดวยครับ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติที่ประชุม   รับรองถูกตองจํานวน 33 คน 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ รับรองถูกตอง ขอเชิญเสนอชื่อตอไปครับ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) 

นายประวิตร  ติยวรนันท เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ผมประวิตร  ติยวรนันท สมาชิกสภาองคการบริหาร 
(ส.อบจ.ศก.เขต อ.โพธิ์ศรีฯ) สวนจังหวัดศรสีะเกษ เขตอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผมขอเสนอคุณสมหวัง  พุมไม 
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นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ คณุประวิตร  ติยวรนันท เสนอคุณสมหวัง  พุมไม ขอผูรบัรองดวยครับ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติที่ประชุม   รับรองถูกตองจํานวน 33 คน 

นายสมหวัง  พุมไม  เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมหวัง พุมไม สมาชิกสภาองคการบริหาร 
(ส.อบจ.ศก.เขต อ.พยุห)  สวนจังหวัดศรสีะเกษ เขตอําเภอพยุห ผมขอเสนอคุณฤทธิชัย  ชาลากูลพฤฒิ  

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ คณุสมหวัง  พุมไม เสนอคุณฤทธิชัย  ชาลากูลพฤฒิ ขอผูรับรองดวยครับ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติที่ประชุม   รับรองถูกตองจํานวน 33 คน 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปญญาทรงรจุิ รับรองถูกตอง ขอเชิญเสนอชื่อตอไปครับ เชิญครับมีทานใดจะเสนอชื่ออีกไหมครับ  
(ประธานสภา อบจ.ศก.) มีไหมครับ ถาไมมีก็สรุปวามีผูเสนอชื่อกรรมการ จํานวน 5 คน ซึ่งก็ครบตาม

จํานวนท่ีกําหนดไว ฉะนั้น ที่ประชุมก็จะไมมีการลงคะแนนคัดเลือกก็ถือวาผูไดรับ
การเสนอชื่อทั้ง 5 ทาน ไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัด ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี้  

1. นายรัฐวิทยอังคสกุลเกียรติ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษเขต 1 อําเภอเมือง 

2. นายธนกฤช  จิริวิภากร      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษเขต 2 อําเภออุทุมพรพิสัย 

3. นายประวิตร  ติยวรนันท    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษเขตอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

4. นายสมหวัง  พุมไม        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษเขตอําเภอพยุห 

5. นายฤทธิชัย  ชาลากูลพฤฒิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน จังหวัด
ศรสีะเกษเขต 2 อําเภอเมือง 

ขอใหทานสมาชิกปรบมือแสดงความยินดีกับคณะกรรมการทั้ง 5 ทานดวยครับ 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่อง  อื่น ๆ 

นายวิสุทธิช์าติ  ปญญาทรงรุจิ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครบั มีไหมครับ เชิญคุณอนุวัฒน 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) 

  นายอนุวัฒน  ธรรมพร  เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายอนุวัฒน  ธรรมพร สมาชกิสภาองคการบริหาร 
(ส.อบจ.ศก.เขต อ.ภูสิงห) สวนจังหวัดศรีสะเกษ เขตอําเภอภูสิงห ที่ผมตองลุกขึ้นอภิปรายก็เพราะวาไดรับ

ความกดดันจากพี่นองชาวอําเภอภูสิงห โดยเฉพาะผูที่ใชประโยชนในเสนทาง
ระหวางบานทุงหลวง โอบองโก ถนนเสนน้ีทางสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ศรีสะเกษไดจัดสรรงบประมาณใหในขอบัญญัติงบประมาณประจําป 2560 
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไมมีการดําเนินการ ผมก็พยายามที่จะไมเอาเขาสภาก็พยายาม
สอบถามไปทางเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ ถนนเสนนี้ถาทานใดที่ไดติดตามทางเฟสบุค
เขาลงเรื่องถนนเสนนี้เกือบทุกเดือน เรียกรองเพื่อหาหนวยงานที่รับผิดชอบ ผม
ในฐานะซึ่งอยูในพื้นที่ก็พยายามที่จะบอกวาตอนนี้เจาหนาที่กําลังดําเนินการ 
งบประมาณจัดสรรใหแลวอีกไมนานก็คงจะไดดําเนินการก็อยากจะฝากถึง 
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 เจาหนาที่ท่ีมีสวนรับผิดชอบใหชวยติดตามและดําเนินการใหดวย เพราะถารอก็
คงจะเดือดรอนมาถึงพวกเรา และอีกเรื่องที่อยากนําเสนอก็คือ เรื่องถนนลาดยาง 
ผมคิดวาก็คงจะมีเกือบทุกอําเภอโดยเฉพาะถนนลาดยางท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษรับผิดชอบ ผมจะพูดแตในสวนของอําเภอภูสิงห ซึ่งเสนทางบาง
เสนทางที่เรารับผิดชอบก็อยูในสภาพที่ใชการได แตก็มีบางสวนที่เปนหลุมเปนบอ 
และก็ทราบมาวาทางสํานักการชางก็มีงบประมาณทุกปในการบํารุงซอมแซม ก็
อยากนําเสนอทานวาอยางนอยก็หยอดหลุมอยางนอยก็จะไดปองกันการขยาย
ความเสียหายไปมากกวานั้น เพราะวาตอนนี้ไมใชวาจะมีเฉพาะหนวยงานของเรา
ท่ีจะไปทําตรงนั้น ก็จะมีทางหลวงชนบทและก็ทางหลวงใหญไปดําเนินการ ซึ่งก็
จะเกิดการเปรียบเทียบวาทําไมเราถึงไมสนใจไมเริ่มการซอมแซม ผมเองอยากจะ
พูดในสภาก็เกรงใจเพราะพวกเราอยูกันอยางพี่อยางนอง แตก็ทนที่จะฟงคําที่เขา
ติชมมาเพื่อนํามาเรียนในท่ีตรงนี้ และนอกจากเรื่องถนนที่เปนหลุมเปนบอแลวก็
ยังมอีีกเรื่องก็คือ เรื่องเสนจราจร ตีเสนตั้งแตแรกยังไงก็อยูอยางนั้น ซึ่งก็ตางจาก
หนวยงานอ่ืนพอสีซีดนิดหนอยเขาก็ไปตีเสนใหม ถามวาจําเปนไหมเสนจราจร 
ผมวาจําเปน อยางนอยก็เปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุไดในระดับหนึ่ง ผมก็
อยากจะฝากถึงทาน ผอ.สํานักการชาง ถามีงบประมาณในสวนของทานก็ชวย
ดําเนินการในเรื่องนี้ใหดวย ขอบคุณครับ   

นายวิสุทธิช์าติ  ปญญาทรงรุจิ ขอบคุณทานสมาชิกจากภูสิงหครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหมครบั  
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)         มีไหมครับ ถาไมมีก็ขอเชิญทางฝายบริหารไดชี้แจงครับ 
นายวชิิต  ไตรสรณกุล  เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษทุกทาน 

(นายก อบจ.ศก.)                          ตามที่ทานสมาชิกจากทางอําเภอภูสิงหไดสอบถามในเรื่องของถนนสาย
โอบองโก ซึ่งถนน  เสนน้ีถาผมจําไมผิดตั้งงบประมาณไวตั้งแตป 2560 เพียงแต
วาขณะนั้นในการที่จะเขาไปดําเนินการ ไดรับการประสานจากทางหลวงชนบทก็มี
งบประมาณที่จะไปดําเนินการซึ่งเปนการซ้ํากัน ทาง อบจ.ก็เลยไมดําเนินการ แต
พอหยุดดําเนินการไมประกวดราคาก็ไดรับแจงจากทางหลวงชนบทวาถนนเสนนี้
ไดตกไปแลว ไมได และพอหลังจากนั้นดําเนินการยังไงตอ ก็จะใหทาง ผอ.สํานัก
การคลังและ ผอ.สํานักการชางไดชี้แจง สวนในเรื่องที่สองเรื่องถนนที่อยูในความ
รบัผิดชอบของ อบจ.ที่เปนหลุมเปนบอคอนขางเยอะซึ่งความจริงแลวในเรื่องของ
การซอมถนน ตั้งแตเริ่มตนปงบประมาณก็ไมเคยไดหยุดไดออกปะและซอมอยูทั้ง
ป อาจจะไดหยุดบางก็ชวงฝนตก แตถาไมตกก็ออกซอมตลอด เพียงแตวาการ
ดําเนินการเรามีเครื่องจักรในการออกดําเนินการคอนขางจํากัด เครื่องจักรซอม
ถนนลาดยางมีอยูตัวเดียวแลวตองรับผิดชอบซอมทั้งจังหวัด ก็คงเปนเรื่องยากที่
จะสามารถแกไขปญหาได แตก็พยายามที่จะทําซึ่งถาจะทําใหเสร็จหมดเลยก็คงจะ
เปนไปไมได และเรื่องที่สาม เรื่องการตีเสนจราจร ป 2562 มีอยูในแผนหรือ
เปลาเรื่องการตีเสนจราจร อันนี้ก็เรื่องสําคัญ ผมจําไดวาตั้งแตเปน อบจ.มาไมเคย
ไดไปตีเสนจราจรบนถนนที่กอสรางมา ก็คือตีเสนตั้งแตครั้งกอสรางพอเสร็จแลวก็
ท้ิงเลย เสนจราจรก็จะพังไปพรอมกับถนน ถนนหมดสภาพเสนจราจรก็หมดสภาพ 
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ไปพรอมกันอันนี้จะนําไปพิจารณาจะรีบแกไขใหเสร็จถามีโอกาสไดมาอีก ก็เอาไว
คุยกันในสมัยหนา เรื่องแรกเรื่องถนนโอบองโก แกไขมาปหนึ่งแลวยังไมทําอะไร
เลย ไมวาจัดซื้อหรืออะไรก็โยนกันไปโยนกันมา ความจริงแลวอยากจะอภิปราย
เองดวยซ้ําแตไมใชสมาชิกสภาอภิปรายไมได ถาทานเอาใหหนักกวานี้หนอยก็จะดี 
ขอบคุณครับ 

นายวิสุทธิช์าติ  ปญญาทรงรุจิ      ทางผูบริหารไดมอบหมายให ผอ.สํานักการชางไดชี้แจงตอที่ประชุมนะครับ เชิญครับ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) 

นายปรีชา  พรมทา   เรยีน ทานประธานสภา ทานผูบริหารและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

   (ผอ.สํานักการชาง) สําหรับเรื่องน้ีในสวนของสํานักการชางที่รับผิดชอบ ก็คือการจัดทําราคากลาง                 
นํางบประมาณเสนอสํานักการคลังเพื่อจัดซื้อจัดจาง ซึ่งถนนเสนนี้จริง ๆ แลวก็
เหมือนที่ทานนายกไดพูดไป ครั้งแรกเลยทางสํานักงานทางหลวงชนบทไดแจงมา
ท่ีผมวาไดรับงบประมาณทั้งเกากิโลเมตร ซึ่งตอนนั้นรูสึกดีใจเพื่อที่จะไดนํา
งบประมาณสวนนี้ไปทําท่ีอ่ืนตามท่ีไดนําเรียนทานนายก แตปรากฏวาพอจะ
นําเขาสภาเพื่อโอนไปทํางานในสวนอ่ืนก็ไดรับแจงจากทางหลวงชนบทวา
งบประมาณในสวนนี้ตกไป พอหลังจากนั้นประมาณสองหรือสามเดือนก็มีทาง
ทหารเขามาสํารวจถนนเสนนี้และบอกวามีงบประมาณที่จะมาดําเนินการ ทางเรา
ก็ยังไมไดโอนเงินออกก็ยังอยูเหมือนเดิม รอแลวรออีกทางทหารก็ยังไมเห็นตอบ
วายังไง ก็เลยนําเรียนทานนายกวาจะตองดําเนินการในสวนน้ีเพราะไดรับการ
รองเรยีนจากราษฎร ซึ่งผมก็ไดรับการประสานจากทานสมาชิกวามีการรองเรียน
โดยตลอด ทางดานสํานักการชางตอนแรกที่สํารวจเพื่อทํา คุณลักษณะของผิว
จราจรเปน  แพคโคท แตปรากฏวาทุกวันนี้สภาพของถนนที่จะมาทําแพคโคททํา
ไมได เพราะวามันเสียหายมาก ก็เลยตองการที่จะแกไขรายละเอียดคุณลักษณะ
ของงาน และเมื่อสักครูทาง ผอ.สวนวิศวกรรมไดถามผมวาเห็นมีเรื่องขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณม้ัย ผมไดบอกวายังไมเห็นรายละเอียด ซึ่งก็บอกวาได
สงไปทางกองแผนซึ่งในสวนน้ีผมก็ไมทราบวาไดสงไปจริงหรือไม เพื่อจะไดแกไข
เพื่อจะไดใหสํานักการคลังจัดทํางบประมาณ ก็ขอนําเรียนเพียงเทานี้ครับ 

นายวิสุทธิช์าติ  ปญญาทรงรุจิ ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษครับ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) 

นายวิชิต  ไตรสรณกุล  ผมขออนุญาตให ผอ.สวนวิศวกรรมช้ีแจงครับ  
(นายก อบจ.ศก.) 

นายวิสุทธิช์าติ  ปญญาทรงรุจิ เชิญครับ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) 

น.ส.ชัชฎา  ปสบาล  เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน ดิฉันไดสอบถามทาง
  
ผอ.สวนวิศวกรรมกอสราง เจาหนาที่วาเรื่องผานไปตั้งแตเมื่อวันศุกรที่แลวและวันจันทรบอกวาไดเสนอไปที่

หองทานนายกฯ และไดถามวาเรื่องถึงกองแผนหรือยังเพราะความจริงแลวนาจะ
ทันท่ีจะนําเขาสภาคะ 

 

/ นายวสิุทธิ์ชาติ  ... 



นายวิสุทธ์ิชาติ  ปญญาทรงรุจิ ทานสมาชิกจากอําเภอภูสิงหคงรับทราบแลวนะครับ เพราะทานนายก ผอ
การชาง        

(ประธานสภา อบจ.ศก.) และ ผอ
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ มีไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผม
ก็ตองขอขอบพระคุณคณะทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษและหัวหนาสวนราชการทุกทาน ที่ไดใหเกียรติเขารวมประชุม
กนัอยางพรอมเพรียง สําหรับวันนี้ผมขอปดการปร

 

                      

 

  

 

  
 

 
 

 

 

ทานสมาชิกจากอําเภอภูสิงหคงรบัทราบแลวนะครับ เพราะทานนายก ผอ

และ ผอ.สวนวิศวกรรม ก็ไดชี้แจงไปแลววาตอนนี้กําลังดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ มีไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผม
ก็ตองขอขอบพระคุณคณะทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษและหัวหนาสวนราชการทุกทาน ที่ไดใหเกียรติเขารวมประชุม
กนัอยางพรอมเพรียง สาํหรับวันน้ีผมขอปดการประชมุครับ 

  เลิกประชุมเวลา  16.09  น. 
                      ***************************** 

 

 

(ลงชื่อ)…………………………..……ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
          (นายปรีชาพล  ศิริพร) 

 (ลงชื่อ)…………………………………ผูตรวจรายงานการประชุม
              (นายดนัย  วัฒนปาณี) 
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ทานสมาชิกจากอําเภอภูสิงหคงรับทราบแลวนะครับ เพราะทานนายก ผอ.สํานัก

สวนวิศวกรรม ก็ไดชี้แจงไปแลววาตอนน้ีกําลังดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง มี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ มีไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผม
ก็ตองขอขอบพระคุณคณะทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษและหัวหนาสวนราชการทุกทาน ที่ไดใหเกียรติเขารวมประชุม

 

ผูจดบันทึกรายงานการประชมุ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 


